LOs barne- og familieorganisasjon
Protokoll Sentralstyremøte nr. 2/19.
Tilstede: Kristin Sæther, Marrie Anne Leijenaar (måtte gå i møtet etter punkt pga. sykdom i familien), May
Tove Solum Tollefsen, Rakel M. Solbu, Tormod Asle Jarsve, Suhur Lorch-Falch, Shakeel Rehman, Laila
Høiseth(v)
Forfall: Tor Engevik, og Kristin Skogli(v) Sofie Solli Løseth, Hillevi Sofie Tovik,

Tid: søndag 24. 3 2019 kl. 10-16
Sted: Framfylkingen, Torggata 12, 6.etg.
SAKER
Saksnummer/møtenummer/år

Sak 12/2/19
Vedtak:

Sak 13/2/19

Vedtak:

Sak 14/2/19









Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

Protokoll fra sentralstyremøte 18.01.19
Gjennomgang av vedtak.
Godkjent

Orienteringer og informasjon fra administrasjonen

HMS: kort orientering
Lagleder utsending om LM påminnelse 14.3
Medlemsbrev er sendt ut og følger opp med nytt om sommeraktivteter innen mars
UMM 1/19 –vårt medlemsblad har redaksjonell frist 1. april og kommer ut før 1.mai
Kontingentarbeid 2018 avsluttet.
Årsrapporter status veldig positiv at bortimot 80% har levert.
Frifond kontroll 14.mars ga signaler om at rutinene våre ikke er gode nok. Gjelder spesielt rapportering
med regnskap som viser hva frifondet er brukt til i det enkelte lokallag. Sak om endring av interne
retningslinjer gjeldende fra 2020 settes på saksagenda i et senere sentralstyremøte
Samarbeidsavtaler intet nytt.

Vedtak:

tas til orientering

Sak 15/2/19
Invitasjon og valg av delegasjon IFM-SEI kongress 28.-29. juni 2019
Framfylkingen reiser til kongressen med en delegasjon bestående av to (2) fra sentralstyret og fire (4) fordelt
på ungdoms og Internasjonalt utvalg. Saken oversendes Internasjonalt utvalg for forberedelse av forslag og
gjennomgang av saksdokumenter. Eventuelle forslag behandles i sentralstyremøtet 23.-24. mars
Sofie Løseth er forespurt om å sitte i congress presidiet og har takket ja. Hun er også en del av delegasjonen
til Framfylkingen. IFM SEI kongressen forslagsfrist 28.3 og påmelding senest 17.5
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Delegasjon blir Kristin Sæther, Tonje Tovik, Tord Åsmund Jarsve, Sofie Solli Løseth, Åsmund Lorch-Falch og
Åsta Rohmann
Vedtak:
Delegasjonen m navn og det innkalles til et delegasjon møtet, får og ABN har felles mål om å være på linje
i noen forslag. Delegasjonen får fullmakt til å sende inn forslag. Generalsekretæren får fullmakt til å finne
erstatning for delegater ved eventuell sykdom.
Forslag fra Framfylkingen til kongressen blir uttalelsene om Jemen og atomvåpen som kom fra
utvalgskonferansen.

Sak 16/2/19

Landsmøtet 2019

Om vedtekter og valg i forbindelse med LM.
Behandle forslag om midlertidig forståelse av LM-vedtak om valg av leder og nesteleder i UU på LM 2019.
Forslag fra kontrollkomiteens leder er at sentralstyret rydder vedtektene slik at de samsvarer med vedtak fra
siste landsmøter.
Behandling av og innstilling til innkomne forslag og politiske uttalelser.
1.
Fra sentralstyret:
- Fra Barnepolitisk utvalg:
Uttalelse: Leksefri skole.
Forslag: Fra barnekonferanse til barnas landsmøte.
Sentralstyrets innstilling: Vi tiltrer forslagene og legges fram for LM
- Fra Internasjonalt utvalg:
8 forslag
Forslagene oversendes redaksjonskomiteen
- Fra Organisasjonsutvalget:
Trygg org. dokumentet.
Forslag: Anbefaler full gjennomgang av organisasjonens styringsdokumenter og praksis som vedtekter,
rutinebeskrivelser, skjemaer til rapportering o.a) i neste landsmøteperiode.
Sentralstyrets innstilling er at det skal jobbes i grupper på landsmøte for å komme grundig inn i i
forståelsen av dokumentet trygg, inkluderende og åpen organisasjon. Resultatet oversendes
redaksjonskomiteen før vedtak fattes.
Forslaget om full gjennomgang støttes og oversendes redaksjonskomiteen.
- Fra Ungdomsutvalget:
Psykisk helse
Miljø og klima
Sentralstyret innstilling: Vi støtter uttalelsene og ber om at de formuleres som en uttalelse
2.
Fra framlag og medlemmer
Fra Hadeland om like muligheter og rettferdig fordeling rundt leiravgifter: Sentralstyrets anbefaler LM at
forslaget oversendes til organisasjonsutvalget og realitetsbehandles ikke i LM.
Fra I.Ø. –forslag om rutiner for bruk av politiattest blir ivaretatt i dokumentet Trygg
Informasjon om:
-Invitasjoner til gjester. Hvilken nytte av har vi? ABN leder, solidaritetsungdommen, LO ledelse
-Status på deltakelsen fra framlag.
-Åpningsinnslag ved Hommelvik framlag (90 år) Det er behov for at reise og oppholdsutgifter dekkes, samt en
påskjønning til laget må vedtas.
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-Kontrollkomiteen innkaller til møte i mai.
Vedtak: informasjonen tas til orientering
3. Oppgavefordeling før, under og etter LM mellom administrasjon og sentralstyre.
Kristin: åpne, intro Hommelvik og overrekke gave, konstituering, ta imot gjester og intro NEO pluss
Velge fullmaktskomite: Kristin; Birgitte, Kristina Fure
Reisefordelingskomite: Kurt Frantzen, May Tove S. Tollefsen
Disse spørres:
Redaksjonskomite: Tonje Tovik, Pål Sture Nilsen, Tord Åsmund Jarsve; Sofie Løseth; Asle Lorch Falch
Dirigent: Arne Løseth ev. Jeppe Jelle, og en ungdom. Sekretærer: Rakel Solbu og Atle Hartz Nilsen
Valgkomite: Tormod Asle Jarsve, Ali Malick, Torunn Schei Nilsen, Arne Løseth og Rakel Solbu
Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å spørre om disse personen er villig til å ta på seg oppgavene bli
valgt på landsmøtet til disse oppgavene.
Sak 17/2/19
Økonomi.
Regnskapsavslutning ikke klar
Kontingentutbetaling 2017, 2018
Inntekter:
Tilskudd fra LO økes med 190 tusen f.o.m 2019 – totalt 1.900.
Tilskudd fra BLD –Fordelingsutvalget er høyere i 2019 basert på medlemstall fra 2016.
Kontingentutsending og Vipps-løsninger
Vedtak:

Sak 18/2/19




Fadderoppgaver

Oppfølging av LM og lagsrepresentasjon- minn om frist.
Årsmøteprotokoller m.m. innsending- bistand til lagene
Nye lag! Mulig igangsetting i Troms, Lenvik etter sommeren.

Vedtak: Fadder følger opp sine lag.

Sak 19/2/19

Utvalg

Utvalgsarbeid og planer:
Hver utvalgsleder rapporterer om sitt ansvarsområde:
Sak

Hvem jobber

Frist:

Barnepolitisk utvalg
Laila Høiseth
1.mai talepunkter for barnas taler
Uttalelse
Forslag til LM om barnas landsmøte

Birgitte
alle
Utvalgskonferansen

Organisasjonsutvalg
Tormod A. Jarsve
Trygg organisasjon dokumentet ferdigstilles
Strukturer i organisasjon og administrasjonog vedtekter

Tonje
Tormod +

14.4
Langsiktig
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Utvalgskonferansen rapport muntlig

Tormod/Tonje

I dag

Internasjonalt
Sofie Solli Løseth
Rapport fra Demokratiskolen (ABN)
15-17. mars 2019 Stockholm

Sofie

IFM SEI kurs « I Act-Exploring Masculinities
Seminar » deltakere Sander S L og Sebastian
GS
Sunday 24 March – Sunday 31 March 2019
Venue: Milan, Italy
IFM SEI kongressen Sofie er forespurt og skal
sitte i kongressledelsen.
Sofie og Tord til IFM SEI kongress

Shakeel følger opp.

Ungdomsdeltakere i leirlag på familieleirene
m.m
Kontaktkonferanse med BLD minister 5.3
Åsta Rohmann deltok
Demokratiskolen (ABN)
15-17. mars 2019 Stockholm rapport
Sebastian, Sara, Sander og Åsta deltar

Shakeel

Ungdomsutvalg
Hillevi Tovik
1.4

Tonje
Se IU

Åsmund og Åsta til IFM SEI kongress

Vedtak:

t.t.o

Sak 20/2/19

Aktivitetskalender

a) Prosjekter 2018-2019:





Ungdomsprosjektet-venter på godkjenning
Sangkorprosjektet
ABN styremøte 1.3 i Oslo
Demokratiskolen (ABN)
15-17. mars 2019 Stockholm

b) Kommende arrangementer/aktiviteter 2019







Leirkurs arr. Oslo på Herøya 25.-26 mai
Landsmøtet 14.16. juni 19. på AFR (Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Ringsaker)
IFM SEI kongressen 26-30.6 i Tbilisi, Georgia (6 deltakere)
Familieleire m FF uke 26 og 31–Man tir sør Tonje, Kristin deltar man,tirs.man,tirsdag onsdag torsdag.
Vårt leirframlag består av: Shakeel spør mulige
Jubileumsleir i Østerrike ingen felles delegasjon.
Familieleir Herøya uke 32



«SNAKK om:» -foreldrekurs:
1. Barns behov og følelser
Hvordan foreldre /omsorgspersoner kan forstå sitt barns behov og følelser. Lære teknikker som gir en god
relasjon og metoder som kan gi gode rammer i oppveksten (COS)eller ICDP
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Vedtak: Aktivitetskalenderen tas til orientering med nødvendig oppfølging

Sak 21/2/19
Ingen saker

Eventuelt.

Ved protokollen Tonje Tovik
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